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داريا وصحنايا واألشرفية:
ّ
الخوف من انفجار الريف الغربي
ّ
داريا وصحنايا واألشرفية،
ثالث مناطق متجاورة أبرمت
في وقت سابق عهد الحفاظ
على السلم األهلي بينها
مهما حصل ،إال أن اإلساءة
إلى هذا العهد ال تزال
حتى اآلن ،ومن جهات
تتكرر ّ
ّ
عدة :مسلحون أجانب،
وعناصر من األمن واللجان
الشعبية
ريف دمشق ــ ليث الخطيب

حاجته» .يشكر الرجل الدولة على تقديم
امل ��أوى ،إن�م��ا يتساءل كيف يمكن تقديم
مأوى من دون مياه لالستحمام .ويسأل
ب �ح �ن ��ق« :أي� � ��ري� � ��دون ان� �ت� �ش ��ار األم � � ��راض
بيننا؟».
ج� � ��رح ال � �ن� ��ازح�ي��ن ك� �ب� �ي ��ر ،ل� �ي ��س ب �س �ب��ب
ال� �ت� �ش ��رد واالع � � �ت� � ��داء ال � � ��ذي ع � ��ان � ��وه ،ب��ل
ب�س�ب��ب إح�س��اس�ه��م ب��ال�ت�ع��رض ل�ل�خ��ذالن
وع � ��دم ال� ��دف� ��اع ع �ن �ه��م ك �م��ا ي �ن �ب �غ��ي .أب��و
حسن ،عجوز م��ن قرية أوب�ي�ن ،يعتبر أن
امل��دن �ي�ي�ن ت �ع��رض��وا ل�ل�خ�ي��ان��ة م ��ن بعض
أبنائهم ال��ذي��ن ت��م تكليفهم ب��ال��دف��اع عن
قراهم .ويكمل قوله« :ال يمكنني العودة
إل��ى قريتي بعد تحريرها ،فبيتي ّ
تهدم
والخشية من استمرار الهجمات املفاجئة
ستظل ت�لاح�ق�ن��ا» .س�ن�ت��ان ون�ص��ف سنة
من عمر األزم��ة ،بحسب العجوز الريفي،
لم يتعامل الجيش مع املدنيني إال بكل ّ
ود
وم�ح� ّ�ب��ة ،فيما ه��دم م��ن ي�س� ّ�م��ون أنفسهم
ث��وارًا املنازل واستباحوا األع��راض خالل
يومني من االعتداءات ،على حد تعبيره.

زي� � ��ارة م �ح��اف��ظ ال�ل�اذق �ي ��ة أح �م��د ال�ش�ي��خ
عبد ال�ق��ادر مل��راك��ز اإلي ��واء نالت حصتها
م ��ن ت �ه �ك��م ال� �ن ��ازح�ي�ن ،إذ ي ��ذك ��ر أح��ده��م
أن امل �ح��اف��ظ ل��م ي�س�ت�ط��ع اح �ت �م��ال ص��راخ
ال� �ن ��ازح�ي�ن وش� �ك ��اواه ��م وت �ع �ب �ي��ره��م ع��ن
ال �ب��ؤس ال �ش��دي��د ،ف�ق�ط��ع زي��ارت��ه وم�ض��ى
خ ��ارج ��ًا .وي �ب ��رر ال ��رج ��ل االح �ت �ق��ان ال ��ذي
ي �خ� ّ�ي��م ع �ل��ى ال �ن��ازح�ي�ن ،ب��ال �ق� ُ�ول« :ل��دي�ن��ا
والتذمر .لقد ذبحنا كما
العذر للصراخ
ّ
الحيوانات ويريدون منا الهدوء!».
ي� �ل ��وم ب �ع ��ض ال �ل�اذق � �ي �ي�ن ،وال � �س ��وري ��ون
ع� �م ��وم ��ًا ،م� ��ن ي �س �ت �ط �ي��ع ح� �م ��ل ال� �س�ل�اح
م��ن أول �ئ��ك ال �ن��ازح�ي�ن ،ع�ل��ى ال�ع�ج��ز ال��ذي
ي�ظ�ه��رون��ه ف��ي ان�ت�ظ��ار امل �س��اع��دات ،فيما
ي �ت �ط �ل��ب ال ��وض ��ع م �ن �ه��م االن� �ض� �م ��ام إل��ى
ال�ل�ج��ان الشعبية ل�ل��دف��اع ع��ن ق��راه��م بدل
ت��رك �ه��ا الج �ت �ي��اح امل �س �ل �ح�ين .أم� � ٌ�ر ي �ب��رره
األه��ال��ي ب��أن ال�ل�ج��ان ق� ّ�ص��رت ف��ي دوره��ا
املكلفة به للدفاع عن القرى املساملة التي
ت��م اح�ت�لال�ه��ا خ�ل�ال س��اع��ات م��ن دون أي
قدرة من أبنائها على ّ
صد الهجوم.

وم� � ��درب ال �ف��رق��ة إس �م��اع �ي��ل ال�ع�ج�ي�ل��ي.
«مضى على خروجنا من الرقة خمسة
أش �ه��ر .ول ��م ت �ه��دأ االت �ص ��االت ال�ق�ط��ري��ة.
ع��روض كبيرة ق��دم��ت ل�ن��ا ،ع�ق��ود ب��آالف
ال� � � � ��دوالرات .روات� � ��ب ل�ج�م�ي��ع األع� �ض ��اء.
وض �م��ان��ات اج �ت �م��اع �ي��ة وإق ��ام ��ات عمل
دائ �م��ة .ك��ان ج��واب�ن��ا ال��رف��ض القطعي»،
يروي العجيلي .ويضيف« :يستحيل أن
تصافح يدًا ملطخة بدماء أهلك وشعبك
ح �ت��ى ل ��و ك� ��ان ال �ب ��دي ��ل ت� �ش ��رذم ال �ف��رق��ة
وانهيارها .املال ال يعوضك عن الوطن،
والعراقة السورية املتجذرة ال ُيمكن أن
تدجن في ثقافات ومجتمعات هجينة».
ال سبيل اآلن إلعادة إحياء الفرقة سوى
بإيجاد جهة راعية .ال يعرف العجيلي
أن كان لدى وزارة الثقافة السورية رغبة
في احتضان الفرقة.
ال � �ف � �ن� ��ان إب � ��راه� � �ي � ��م األخ � � � � � ��رس ،ال ��رج ��ل

الستيني ،عازف الربابة ،وأيقونة الفرقة،
مطارد هو اآلخر بتهمة الزندقة .ال يزال
فارًا من وجه العدالة ،لكن إلى متى؟
يتنقل م��ع رب��اب�ت��ه م��ن م�ن��زل آلخ��ر وم��ن
مدينة إلى أخرى .استولوا على سيارته،
واع� �ت� �ق� �ل ��وا اب� �ن ��ه ع �ل��ى ذم � ��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق.
األخ ��رس ال��ذي ورث ج�م��ال ال�ص��وت عن
والدته رافق الفرقة منذ عام  1984حتى
اآلن حيث يتوارى عن األنظار خوفًا من
«عدالة السماء».
إن رع��اي��ة ف��رق��ة ال��رق��ة للفنون الشعبية
وضمان استمراريتها ليس إال جزءًا من
ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى ال �ت��راث ال �س��وري ال�ع��ري��ق.
حماية هذا اإلرث األصيل واجب أخالقي
ووطني .فقدت الرقة بعض هويتها في
ظ��ل م��ا ي �ح��دث ف�ي�ه��ا م��ن ص ��راع ��ات .إال
أن ص ��وت ال��رب��اب��ة ال ب � ّ�د أن ي �ص��دح في
ربوعها يومًا ما.

ت�ق��ع ب�ل��دت��ا ص�ح�ن��اي��ا واألش��رف� ّ�ي��ة إل��ى
داري � ��ا ،ال �ت��ي ّ
ال�ج�ن��وب م��ن م��دي�ن��ة ّ
تعد
املركز االقتصادي والبشري الرئيسي
ف ��ي ال� �غ ��وط ��ة ال �غ ��رب �ي ��ة ،وت �ف �ص��ل ب�ين
ال �ب �ل��دت�ين وامل��دي �ن��ة م �ئ��ات م��ن األم �ت��ار
تتربع عليها بساتني ّ
داريا التي غزتها
في السنوات األخيرة ورشات املوبيليا
وال �ن �ج��ارة ب�ع��دم��ا ك��ان��ت إح ��دى معالم
ّ
املتبقية في الغوطة.
«الخضرة»
اس� � �ت� � �ب � ��ق األه � � � ��ال � � � ��ي ف � � ��ي ص� �ح� �ن ��اي ��ا
واألشرفية الحرب بوقت كثير فأبرموا
اتفاقًا مع مشايخ من ّ
داريا ،في الشهر
الثالث من العام املاضي ،حول ضرورة
ال � �ت� ��زام ك ��ل األط� � � ��راف ب��ال �ح �ف��اظ ع�ل��ى
ال �س �ل��م األه �ل ��ي ب�ي�ن امل �ن �ط �ق �ت�ين ،مهما
ح �ص ��ل .ي �ق ��ول أب� ��و ف � ��ارس ( 76ع��ام��ًا،
يساري قديم) لـ«األخبار»« :ذهبنا أنا
ومجموعة من املشايخ واملطارنة إلى
ّ
والتقينا هناك بشيخني منهم،
داري��ا،
ّ
وقلنا لهم :كنا على عهدنا قبل الحكم
وسنكون كذلك بعده» ،ثم شرح لنا أبو
ف ��ارس أن ه��ذه األق�ن�ي��ة ب�ين املنطقتني
ل�ي�س��ت ب �ج��دي��دة ،وه ��ي م��وج��ودة منذ
عهد االح�ت�لال الفرنسي ،إال أن ضعف
ال�ق��وى السياسية ف��ي منطقة الغوطة
ال � �غ� ��رب � �ي� ��ة ج� �ع� �ل� �ه ��ا م � �ح � �ص � ��ورة ب �ي��د
رج ��ال ال��دي��ن امل��ؤث��ري��ن ف��ي أوس��اط�ه��م
االجتماعية .وأضاف« :تم االتفاق على
إب�ق��اء صحنايا واألش��رف�ي��ة بعيدًا عن
امل�ع��ارك ،وقلنا لهم من ينزح إلينا من
أه�ل�ك��م م�ص�ي��ره م�ص�ي��رن��ا ،وم��ا عليكم
سوى الحفاظ على العهد ،وبالفعل ما
زلنا على االتفاق».
لكن امل �خ��اوف ال�ت��ي ح� ّ�رك��ت املجتمعني
إلبرام اتفاقهم قد تحققت ،فمنذ تسعة
ّ
وحتى اآلن ،تحولت بساتني ّ
داريا
أشهر
إلى ساحة معركة كبيرة تفصل ما بني
قوات من الجيش السوري ،وحدات من
ال�ح��رس ال�ج�م�ه��وري ال�ف��وج  ،101التي
تتركز جنوبي بساتني ّ
داري��ا ،بمحاذاة

صحنايا واألشرفية ،وم��ا بني مقاتلي
ّ
املعارضة املسلحة بتالوينهم املختلفة
م��ن جهة ّ
داري ��ا .وك��ان اإلع�ل�ام الرسمي
ال � �س� ��وري ق ��د أع �ل ��ن ف ��ي ش �ه��ر ت�ش��ري��ن
ال �ث��ان��ي م��ن ال �ع��ام امل��اض��ي ع��ن اق �ت��راب
م ��وع ��د ال �ح �س��م ال �ع �س �ك��ري ف ��ي ّ
داري� � ��ا،
ّ
مدعمًا إعالنه هذا بأن القوات املسلحة
ت�ح��اص��ر امل��دي �ن��ة م��ن امل �ح ��اور األرب �ع��ة
وتحرز تقدمًا بشكل يومي عليها؛ إال أن
املعركة استمرت إلى اللحظة ،وتكيفت
املنطقة مع كونها ساحة دائمة للحرب،
بالرغم من الحديث عن معالجة الوضع
ف��ي ّ
داري � ��ا ب�ط��ري�ق��ة اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ،حيث
ّ
يعد تواجد مسلحي املعارضة أضعف
ق �ي ��اس ��ًا ب��ال �غ��وط ��ة ال� �ش ��رق� �ي ��ة ،ول �ك ��ون
ّ
داري� ��ا ش�ب��ه خ��ال�ي��ة م��ن ال�س�ك��ان ،وك��ون
ال�ب�ي�ئ��ة االج�ت�م��اع�ي��ة امل�ح�ي�ط��ة ب�ح��دود
ّ
داري� � ��ا ال �ج �ن��وب �ي��ة وال �غ��رب �ي��ة ع��ارض��ت
ّ
خيار التسلح ضد الدولة .يقول محمد
شربجي (اس��م مستعار) ل �ـ«األخ �ب��ار»،
وه� ��و أح� ��د ال �ن��اش �ط�ي�ن ف ��ي امل �ص��ال �ح��ة

سبب إطالة معركة
داريا هو تواطؤ
المسلحين مع بعض
ّ
عناصر من األمن

ّ
الوطنية ،تمكن غير م� ّ�رة م��ن الوصول
إل � ��ى داخ � � ��ل ّ
داري � � � ��ا م� ��ع م �ج �م��وع��ة م��ن
املتطوعني باملصالحة الوطنية« :تبينّ
ل��ي أن امل�س�ل�ح�ين ،ال��ذي��ن ي�ف�ت��رض أنهم
ّ
محاصرين من كل الجهات ،بمقدورهم
ّ
التواصل مع خارج داري��ا ،فقد الحظت
وج ��وه ��ًا ت �ت �ج� ّ�دد ب�ي�ن�ه��م م ��ن م� ��رة إل��ى
أخ� ��رى ،ال ت�ن�ت�م��ي إل ��ى ّأي ��ة م�ن�ط�ق��ة من
الريف ،إما من درعا أو من األردن ،وهي
أك�ث��ر ت �ش��ددًا ف��ي رف��ض ال �ح��وار وال�ح��ل
السياسي» ،وأن بقاءهم صامدين إلى
ال �ي��وم ي��ؤك��د أن اإلم � ��دادات تصلهم من
حني إلى اآلخر.
وكان ّ
تجار دمشق قد نقلوا بضائعهم
ف��ي الغوطة الشرقية إل��ى مستودعات
ّ
داري ��ا ،عندما ب��دأ ال �ص��راع امل�س��ل��ح في
ال �غ��وط��ة ال�ش��رق�ي��ة ،وي��وم �ه��ا ل��م تشهد
ّ
ّ
داري� � � ��ا أي ع �م��ل م �س��ل��ح ي ��ذك ��ر؛ ي��ؤك��د
ال� �ش ��رب� �ج ��ي ل� � �ـ«ألخ� � �ب � ��ار» أن ال �س �ب��ب
ف ��ي إط ��ال ��ة م �ع��رك��ة ّ
داري � � ��ا ه ��و ت��واط��ؤ
ّ
املسلحني مع بعض عناصر من األمن
ّ
ع �ل��ى ح ��واج ��ز داري� � ��ا ع �ل��ى س��رق��ة ه��ذه
امل �س �ت��ودع��ات ،وت �م��ري��ره��ا إل ��ى خ��ارج
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امل��دي �ن��ة ل �ت �ص��ري �ف �ه��ا ،وي �ض �ي��ف« :ل�ق��د
توصلت إلى نتيجة مفادها :أن معركة
ّ
داري� � � ��ا ل ��ن ت �ت��وق��ف ح �ت��ى س ��رق ��ة آخ��ر
ّ
مستودع في داريا».
ل��م ي�ع��د ممثلي األه��ال��ي ف��ي صحنايا
واألشرفية ينظرون إل��ى االت�ف��اق الذي
أب ��رم ب�ي�ن�ه��م وب�ي�ن ج�ي��ران�ه��م ق�ب��ل ع��ام
ون� �ص ��ف ال � �ع ��ام ّب �ع�ي�ن ال� �ث� �ق ��ة ،ذل � ��ك أن
تحوالت كثيرة أمل��ت باملشهد منذ ذلك
الوقت وحتى اآلن؛ يمكن تحديد ثالثة
أسباب رئيسية لذلك:
ـــ األول :هو التغير في تركيبة مسلحي
ّ
ّ
داري� � � � ��ا ،ف �ع �ن��دم��ا ب � ��دأ ال �ع �م��ل امل �س��ل��ح
ه �ن��اك ان�ط�ل��ق ع�ل��ى ي��د م�ج�م��وع��ات من
أب �ن��اء امل��دي �ن��ة ،ت�ح��ت م�س� ّ�م��ى «ح�م��اي��ة
ال �ت �ظ��اه��رات» ،إال أن ال�ت��رك�ي�ب��ة ال �ي��وم
تختلف إل��ى ح��د ب�ع�ي��د« ،ف�ل��م ي�ع��ودوا
أهالي ّ
داريا هم األساسيون ،بل يوجد
عناصر أجنبية تقود املعارك وبالتالي
ُ
ف�ق��د ن�س��ف أي ات �ف��اق بيننا تلقائيًا»،
صاغة االتفاق.
يقول أبو فارس أحد ّ
ـ�ـ�ـ ال�س�ب��ب ال�ث��ان��ي يتمثل ب�ق�ي��ام بعض
عناصر «اللجان الشعبية» ب��اإلس��اءة
إل � � ��ى االت� � � �ف � � ��اق ،ع � �ب ��ر ق � �ي� ��ام ب �ع �ض �ه��م
بالدخول إلى بعض البيوت في أحياء
ّ
داري � ��ا ال �ق��ري �ب��ة م��ن األش��رف �ي��ة وس��رق��ة
م�ق�ت�ن�ي��ات�ه��ا ،وي��ؤك��د م �ع��روف شعبان
(م �ق� ّ�رب م��ن أوس� ��اط ال �ل �ج��ان الشعبية
ف� ��ي ص� �ح� �ن ��اي ��ا) ل � �ـ األخ � � �ب� � ��ار»« :أل� �ق ��ى
ال�ج�ي��ش ال�ق�ب��ض ع�ل��ى خمسة عناصر
م��ن ال �ل �ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة ،ب�ع��د خ��روج�ه��م
م ��ن م �ف ��رق ال �ف �ص��ول األرب � �ع ��ة (ش �م��ال
األشرفية) ،بعد قيامهم بسرقة بيوت
خ��ال �ي��ة م ��ن أه �ل �ه��ا ه� �ن ��اك» .وي �ض �ي��ف:
«ه� � � ��ؤالء ي� �س� �ع ��ون إل � ��ى ج� �ل ��ب ال ��دم ��ار
لصحنايا واألشرفية ،ألن أعمالهم تلك
بمثابة ذري�ع��ة ج��اه��زة ل��دى املسلحني
لالنقضاض على صحنايا واألشرفية
متى أرادوا ذل��ك» ال سيما وأن ف��ي كل
بلدة منهما أقل من ثمانني عنصرًا من
ال�ل�ج��ان الشعبية ،وه��و ع��دد ال ي�ق��ارن
بأعداد مسلحي املعارضة في ّ
داريا.
ــ السبب الثالث هو وجود أعداد كبيرة
م��ن ال�ن��ازح�ين م��ن ّ
داري ��ا إل��ى صحنايا
واألشرفية ،فقد تضاعف عدد السكان
ف ��ي ال �ب �ل��دت�ي�ن ت �ق��ري �ب��ًا ،وم � ��ع ت��ده��ور
ال ��وض ��ع االق� �ت� �ص ��ادي وامل �ع �ي �ش��ي ف��ي
ريف دمشق ،تغدو املعيشة هناك أمرًا
ال يطاق ،فغالء األسعار ونقص السلع
وتدهور الخدمات وانخفاض مستوى
ّ
األم� ��ان ،ك��ل ه��ذا ي��ول��د مختلف أش�ك��ال
ال �ت �ن��اق �ض��ات ال �ث��ان��وي��ة ب�ي�ن األه ��ال ��ي،
وع�ل��ى رأس�ه��ا التناقض الطائفي ،وال
سيما عندما ت�غ��ذي ه��ذه التناقضات
ممارسات م��ن جهات متعددة :قذائف
الهاون اآلتية من جهة ّ
داريا ،ممارسات
مسيئة لألهالي من عناصر من اللجان
الشعبية.

